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fagligt talt nyt
tre skridt tilbage – og et halvt frem

Finansloven er et sølle plaster på det dødelige sår, som
politikerne gennem de senere år har påført den danske
arbejdsmarkedsmodel.

Først halverer mandagpengeperioden og gør det
dobbelt så vanskeligt at optjene retten til dagpenge, 
end det har været hidtil. Så gør man det ene krumspring
efter det andet for at hjælpe de tusindvis af lønmod -
tagere, som snart risikerer at stå helt
uden indkomst. Alene i vores sektor
står 78 kolleger til at miste deres
dagpengeret i første halvår i 2013.

Forringelsen af vores dagpenge -
system underminerer den danske
arbejdsmarkedsmodel. En model der
afhænger af, at både Folketinget,
arbejdsgivere og fagforeninger støtter
den. En model der gør det let for

arbejdsgiver-
ne at ansætte
og afskedige medarbejdere,
fordi samfundet holder hån-
den under dem, der bliver
fyret. En model, hvor overens-
komster sikrer ro på arbejds-
markedet og forhindrer, at
lønmodtagere slås om
at tilbyde deres
arbejdskraft billigst
muligt og som
sikrer, at arbejds-
giverne kan
konkurrere
mod hinan-

den på lige vilkår. 

Der er gode elementer i finans -
loven, også nogle der midlertidigt kan
hjælpe ledige, men ingen der peger 
i retning af, at Folketinget og regerin-
gen ønsker at bevare et fleksibelt
dansk arbejdsmarked. Fagbevægelsen
har endnu rigtig meget at kæmpe for.

Glædelig jul og godt nytår til alle.

Forringelsen
af vores dag -
pengesystem
underminerer
den danske
arbejds -
markeds -
model.

FOA har meldt Midttrafik
til Arbejdstilsynet grundet
øget chikane mod buskon-
trollører. FOA mener, at
chikanen skyldes en bonus-
ordning med baggrund i
nultolerance. Siden ordnin-
gen blev indført 1. juli er
antallet af arbejdsskader på
grund af vold eller chikane
steget i forhold til samme
periode sidste år.
Kilde:www.aarhusportalen.dk

Flere 
overfald på 
buskontrollører

Thomas Skov fra Dan-
marks Radio vil prøve at
gøre os alle lidt høfligere.
En lærer på Sofielundsko-
len i Holbæk har nomineret
pedellerne Keld Otto
Hansen, Arne Juul Nielsen
og Bjarne Jørgensen til at
vinde en høflighedspris. 
“De tre er høflige – og et

super forbillede for vores
elever! Uden dem og de
tusinder af andre pedeller
på de danske skoler havde
vi ikke kunnet lave et så
godt arbejde, som vi gør,”
skriver Søren Meinert i
begrundelsen. 
Kilde:www.dr.dk

Høflige 
pedeller
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[kort sagt] 
Med finansloven har 
regeringen præsteret
en symbolsk håndsræk-
ning til de ledige, der 
risikerer at miste deres
forsørgelsesgrundlag 
i 2013. Men det hjælper
ikke på, at politikerne
har undermineret den
danske model for 
arbejdsmarkedet.

Af Reiner Burgwald, sektorformand  H foto: Jørgen True

Så mange numre af Fag-
bladet FOA udkommer 
i 2013. Det er tre færre,
end du er vant til.

På gensyn 
i februar
Næste nummer af Fag-
bladet FOA udkommer
31. januar. Redaktionen
ønsker dig glædelig jul
og et godt nytår.

Er du klar til 
pension?
Så giver LO Faglige
 Seniorer gode råd om
din nye økonomiske
 situation på en ny
 hjemmeside.

Jul med FOA
Tæl ned til julen med
FOAs julekalender. 
Du finder den på FOAs
hjemmeside, og der er
præmier at vinde!

Fo
to
: C

ol
ou

rb
ox

Læs mere

www.seniorklar.dk

Læs mere

www.foa.dk/
julekalender
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Siden Avisen.dk satte fokus på, at brand-
mænd har en væsentligt forøget risiko for at
få kræft på grund af de miljøpåvirkninger, de
kommer ud for i deres arbejde, vil FOA og 3F
arbejde for, at der bliver taget bedre hånd om
de ramte brandmænd, så deres chancer for at
overleve forbedres.
£ I Canada og Australien har myndigheder-

ne anerkendt over 10 kræftformer som
arbejdsskader for brandmænd. 

£ I perioden 2007-2011 har kun en enkelt
brandmand herhjemme fået arbejdsska-
deerstatning for sin kræftsygdom

£ I Sverige bliver landets brandmænd
oplyst om kræftrisikoen, og hvordan de
kan beskytte sig. 

£ Fem ud af otte brandmænd, som deltog i
slukningen af den store Hafnia-brand i
1973, har fået diagnosen kræft. 

Brandmænd 
risikerer kræft

Nordjysk beredskab dumpet

Falcks ambulancetjeneste i
Region Nordjylland er nu
blevet akkrediteret efter den
Den Danske Kvalitetsmodel,
DDKM. Anderledes ser det ud
for regionens eget præhospi-
tale beredskab.
Her kunne akkrediteringen

ikke gennemføres, fordi der på
flere væsentlige områder var
kvalitetsstandarder, som ikke
var opfyldt – blandt andet

kunne en adspurgt læge ikke rede-
gøre for sine opgaver og ansvar i en
beredskabssituation. 
I juni blev det præhospitale

beredskab i Region Hovedstaden –
herunder Falck, Frederiksberg
Brandvæsen og Københavns Brand-
væsen – som det første i Danmark
akkrediteret. Alle regioner skal
igennem akkrediteringsprocessen.
Kilde:www.dknyt.dk

Rotter invaderer skole

Rotterne har efterhånden tilkæmpet sig så
store arealer på Bording Skole i Midtjylland,

at embedslægen har
besluttet at lukke
skolen. Hvor længe er
endnu uvist. Rotterne
er over hele skolens

område. ISS er i fuld gang
med at rengøre krybekæld-

re og teknikgange og ikke
mindst lukke de huller, der er ved

at underminere fundamentet.
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lægehelikoptere

Regeringen og Enhedslisten
er blevet enige om en akut-
hjælpspakke, som en delaftale
i finansloven. Aftalen inde -
holder blandt andet tre læge-
helikoptere, som også kan
rykke ud om natten.
Kilde: Jyllands-Posten

48 procent af skolerne har i
dag førstehjælp på skoleske-
maet. Beslutningen i 2005 om
at gøre førstehjælpsundervis-
ning i skolerne obligatorisk
skulle rette op på, at Danmark
klarer sig dårligere end nabo-
landene i førstehjælp, og at det
koster masser af liv.

Skoler svigter
undervisning 
i førstehjælp

Solceller boomer

Solceller bliver langet over
disken i stor stil i disse dage.
Alene i oktober måned tyder
tal fra Energinet.dk på, at der
kommer 40 MW produktions-
kapacitet op – svarende til
7.400 nye anlæg af 5,4 kW. Det

er et nyt højdepunkt for opsætning
af solceller i Danmark. Regeringen
har bebudet
ændringer 
i tilbudsreg-
lerne.

Læs mere

Dansk Energis huskeliste
ved køb af solcelleanlæg
på www.danskenergi.dk
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